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EDITORIAL

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 7, 2018

Sedmička
Veronika Kalníková
Vážení členové a přátelé Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti,
do rukou se vám právě dostalo již sedmé číslo našeho jednou ročně vydávaného pobočkového časopisu. Na rekordních 80 stranách se opět dočtete jen ty největší pikantnosti
ze zákulisí bohaté, prosperující a celkově jedinečné moravskoslezské a s ní blízko sousedící flóry a vegetace. Ale vážně, redakční rada časopisu si i nadále kladla za cíl uspořádat a vám čtenářům v přehledné podobě předložit novinky z botanického pobočkového
života a upozornit na různé floristické, vegetační i ochranářské zajímavosti týkající se
území našeho kraje a blízkého okolí. Na řece Bečvě se aktuálně plánuje kontroverzní
výstavba přehrady Skalička. Při její realizaci by zaniklo mnoho významných stanovišť
a o tom, jak mnozí z vás přispěli k dokumentaci cévnatých rostlin a mechorostů na
území její nivy se zde dočtete hned ve třech příspěvcích.
Jako první již tradičně narazíte na výroční zprávu pobočky. Následuje nejobsáhlejší
sekce věnovaná krátkým reportům z osmi exkurzí, které proběhly pod záštitou pobočky
v minulém roce. Exkurze se nám tentokrát povedlo zdokumentovat všechny, což považujeme za velký úspěch. Následuje pět článků ze sekce Floristika, tři jsou věnované regionálně floristicky zajímavým druhům a některým specifikům jejich výskytu, jeden je
příspěvkem k poznání bryoflóry okolí řeky Bečvy a poslední je článek o bryologickém
herbáři J. Vrány. V sekci Různé máme příspěvky dva. Jsou jimi krátká recenze nově vyšlé
knihy Ohrožené rostliny střední Moravy a tradiční seznam publikací členů pobočky za
předešlý rok. Sekce Personálie je věnovaná vzpomínce na významného olomouckého
botanika V. Bednáře.
K žádným zásadním změnám týkajících se struktury časopisu a pozadí procesu jeho
tvorby od vydání posledního čísla nedošlo. V redakční radě letos nově s vylepšením
finální podoby textu vypomohli Jakub Salaš a Jiří Kocián, za což jim velmi děkujeme.
Dále se ze zkušeností z minulých ročníků, různých podnětů a upozornění na nedostatky
povedlo vyladit novou a přehlednější podobu pokynů pro autory příspěvků, které jako
obvykle naleznete na pobočkových webových stránkách.
I když se zdá, že se nás na tvorbě zpravodaje celkově podílí až moc, není to pravda
a byli bychom moc rádi, kdybyste se do tvorby příštího čísla také zapojili. A to jak vlastním příspěvkem, podnětnou zpětnou vazbou, anebo třeba jen účastí na výběru fotografie na obálku. Do hlasování o favorita se letos znovu zapojilo podstatně více členů,
nežli do samotného posílání tematických fotek a tak trochu doufáme, že příště to bude
již o něco vyváženější.
A já bych ještě nakonec chtěla poděkovat všem, kteří se na tvorbě časopisu jakkoliv
podíleli a vyjádřit naději v další úspěšnou vegetační sezónu, která nám bude inspirací
(nejen) pro tvorbu nového čísla.

